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literární leporelo 

B R A V O 

 
Na téma: časopisy pro náctileté a teenagery 

 
Číslo vzniklo v dílně kulturní společnosti Prkotiny 

z textů nebohých žáků VII. a VIII. třídy 

č. VI 

Poradna I
 

* Když se jdu koupat, vždycky na mě stříká sprcha. 
Jak na to? 
Stačí když vipneš vodu.    /Veronika Bergerová, VII/ 
* Je lepší jako mazlíček krokodýl nebo hroch? 
Kup si krokodýla, vem ho na plastiku, udělej z něho 
pejska a zloději vám nic neukradnou. 

/Terezie Dvořáková, VII/
* Je lepší jako mazlíček krokodýl nebo hroch? 
No pokud máš velký byt nebo obrovský dům 
s velkou zahradou tak je to jedno. Krokodýlovi 
vykopeš bazén a tam si vyhraje sám, ale u hrocha 
je to složitější. Tomu se totiž musí postavit ještě 
nějaký domeček kde se může schovávat. 

/Silvie Pokorná, VII/
(Všimněte si, že většina lidí z poradny

studovala češtinu u doktora Chocholouška.)

Trapas s mobilem 
Jo! Konečnì jsem dostala novej mobil! 
Hned jsem si nechala poslat melodii od Blue 
Laoon a celá natìšená jsem čekala, až mi 
nìkdo zavolá. Ten den se konal pohøeb mé 
tety. Když jsme už byli na høbitovì a øečník se 
loučil se zesnulou a dával pokyn na položení 
rakve, tak si na mì nìkdo vzpomnìl. Na celé 
kolo se rozeznìla má „suprácká“ melodie. První 
jsem nevìdìla, o co de, ale pak mi to došlo… 
Rychle jsem si vzala mobil z tašky a svùj 
šílený mobil vypla. Máma se mnou celý týden 
po tomto incidentu nepromluvila. 

/lidově Markéta Mrtvá, VIII/ 

Co je dnes IN 
Dnes se nosí to, co se komu líbí a v čem se 
komu chodí i žije nejpohodlněji. Vyšly z módy 
korzety a podobné „mučicí“ nástroje. 

/postřeh Vojtěcha Danzmajera, VIII/ 
Pozor! …………… Naše rada 

 

V dnešní době je IN namočit si ruce do vody nebo gelu 
a rozcuchat si vlasy a nechat to tak; prostě tak, aby to 
vypadalo tak, jako když se člověk probudí. 

/Filip Rauer, VIII/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Holky, takové tvary se už dávno nenosí. 

Je to prostě OUT! 
IN je být štíhlá, vysoká, veselá a řádně moderně 

oblečená! 
/Kristina Kvapilová, VIII/ 

Nové CD Kurta Nilsena 
(to je ten zlatý slavík, nebo co) 

 

Víte, že světová superstar Kurt Nilsen vydala CD? 
CD s názvem Kurt Nilsen I obsahuje 13 písní. Na 
tomto CD je i velmi známá píseň Nilsena She so 
hei, či píseň kterou zpíval ve finálovém večeru 
Beautiful day. Toto CD je velmi pěkné, protože zde 
zpívá pomalé i rychlé písně. Navíc má Nilsen krásný 
hlas. Cena je pouze 490 Kč. 

/slovy neučesanými Veronika 

Drb ze společnosti 
 

Pan prezident Václav Klaus zažil v noci z neděle na 
pondělí obrovský šok. Do jeho ložnice vtrhl bývalý 
prezident Václav Havel a vyhrožoval mu, aby 
sestoupil z prezidentského křesla a vrátil mu ho zpět. 
Naštěstí včas přiběhla ochranka, zuřivého muže 
zadržela a prezident skončil s infarktem na jednotce 
intenzivní péče. Nikdo zatím nezná jeho zdravotní 
stav, ale není to nic moc. Všichni doufají, že tento 
atentát nebude mít špatné následky a pan prezident se 
vrátí zpátky na hrad. 

/Marie Ryliaková, VIII, které nikdo nepomáhal/ 

Můj trapas 
 

V
 příštím

 čí
na tém

a U

Máte pořád stejný šatník? Je
drahé? Tak v tom případě se
TAKKO v obchodním centru
pořádá velké jarní slevy. Na
80% sleva. Například dámsk
z 800 Kč na pouhých 480 Kč
barvách čekají právě na Vás
dětském oddělení. Tak nezap

/obchodní ředi

Můj trapas 
 

O prázdninách jsem se
My jsme si vybraly v
cenu, všechny jsme s
nevěděly, co máme dě
zaplatili.   
 
los (ten s parožím)  jeřáb 
integrovaný spoj   autobus 
raketa (plechová)  zámek 
raketa (tenisová)  pytlík na peníz
raketa (ohňostrojová)  vlna 
stará paní (taky raketa) hlava (staré ra

chodu (pochopitelně 
ěchal, a tak jsem to 
 k řetězovému zábradlí. 
. Hop. Plesk. A jsem 
i jako „vožralej blbec“. 
. A aby toho nebylo 
jvalá spolužačka 
nedka na světě… 
ým Tobiáš Kučera, VIII/ 
Borková, VII/ 

Jednou jsem musel do ob
nakoupit). Hodně jsem sp
zkrátil přes křižovatku a
To jsem musel přeskočit
dole. Visel jsem na řetěz
Vůbec nevím proč. Hrůza
málo, zrovna kolem šla be
s kámoškou a smích byl h

/jazykem lidov
/soukromá okultistka Jana Schneiderová, VII/ sle očekávejte nový com
ics 

FO
, slunce, žába, vesm

ír a 
vůbec. 

Placená reklama
 nějaké oblečení příliš 
 přijďte podívat do obchodu 
 Haná (Olomouc). Firma 
 všechno oblečení je 30% až 
á sukně byla zlevněna 
. Stovky modelů v různých 
 v dámském, pánském i 
omeňte! Jen do 17. 6.! 
telka Veronika Borková, VII/

Chceš si nakoupit hustej make-up, cool 
hadry nebo hustý doplòky? Tak si zajdi 
do našich good krámkù, který najdeš na 
kadým rohu. Take sbal prachy a mùeš 
vyrazit. Miss sporty, my víme, wo co go! 

/Markéta Mrtvá, VIII/

 s kamarádkami vydala do obchodu. Byl už večer a za chvíli už zavírali. 
še, co jsme chtěly, a šly jsme k pokladně. Když nám pokladní oznámila 
e lekly. Chyběly nám pouhé 3 koruny. Všichni se na nás dívali a my 
lat. Naštěstí za námi stáli další lidé, kteří za nás ony (osudné) 3 koruny 

     /Marie Janíčková, VIII; dovolil jsem si opravit chybičky/ 

Chcete být IN? Super! Jste na správné adrese! 
V Olomouci je plno good obchodů s hustýma 
věcma. Zajděte si tam. Je to fakt mocný. Budete 
překvapeni, jak vám poradí, a vy konečně budete 
free cool in.         /Marie Janíčková, VIII/ 



Z dílny našich čtenářů 

 
Ve zdravém těle zdravý duch 

/Kryštof Látal, VIII/ 
 

Mobilní telefon 
Mobilní telefon nebo snad mobil je v dnešní době po 
počítači nejpoužívanější elektrický přístroj. Mobil by se 
neměl určitě podceňovat, velká řátka už zachránila 
mnoho životů a spojila mnoho lidí, ať sou na jakém 
koliv místě. Ale neříkám že tento přístroj není nej… 
má i  velkou řátku svých nevýchod. V prvé řadě lidem 
ničí osobní život a koneckonců sním můžete odpálit i 
bombu. 

/dle jazyka asi cizozemec Kryštof Látal, VIII/ 
 

Zpěvačka V. se prala se zpěvačkou M. 
Helena V. a Leona M. se nepohodli kvůli módě a před 
televizními kamerami se strhla nejdříve hrozná hádka a 
pak se strašně popraly a nakonec si uvědomily, že jsou 
jen ve spodním prádle. 

/Erika Tajmrová, VIII, kopečkovským nářečím/ 
 

Seznamka 
Hledám na dopisování po internetu kluka, 
12-15 let. Moje adresa: zitulinka@centrum.cz 
 

Vzkaz 
Nazdárek! Jsem hezkej! (Pisatel nám chtěl asi sdělit jen 
toto. Gratulujeme. My jsme taky hezcí. A o moc víc.) 

Hodnocení časopisu 
 

Co by se stalo, kdyby se takový časopis (např. Bravo 
Prkotiny, Prkotiny Girl aj.) objevil před 50 lety? 
Lidé by ani nemohli uvěřit, jaké hrůzy je v budoucnu 
čekají.               /Kristina Kvapilová, VIII/ 

Poradna III 
Mám velkou hlavu. Co s tím? 

 

* Podle fotografie, kterou jste nám zaslal, doporučuji 
navštívit holiče a ostříhat vlasy tak na 1 mm. Tím se vám 
hlava zmenší minimálně na ¼ původní velikosti. 

/Veronika Jiříčková, VIII/ 
* Příčinou budou asi stojaté vlasy na hlavě (podobně jako 
to měl A. A.), takže doporučuju nestrkat prsty a jiné 
části těla do zásuvek a všeho, co je nějak spojeno 
s elektřinou. Anebo nevydechovat s prstem v puse a 
ucpaným nosem… 

/Tobiáš Kučera, VIII/ 

Slovíčka, která se rozhodně nauč 
 

Mocné, out, in, good free, best, jaráky, 
helfnout, wo co go, japato, top, hustý, drsný, 

úleťácký, mocně, mastný, suchý, OK. 

Bombastická zpráva 
Vojtěch Kotek se prý na Miss České republiky tak zakoktal, 
že se mu zapletl jazyk a uvaděčka z toho dostala infarkt. 
Sanitární služba jako obvykle přijela pozdě, takže slečna je 
nyní v komatu. 

/zpravodajka Kristina Kvapilová, VIII/ 

rika 
 

Jedna p se fu je. 
 osu

 
/Mar , VIII;

ta ve 2. la můž t, jestli 
bude přív o se  mračit 

na cel m vů dělal!/

Rozhovor s panem učitelem …… 
 

Zastavily jsme pana učitele ……, právě když se díval, 
jak pracujeme, a velice rád nám poskytl tento 

rozhovor. 
Proč jste se stal učitelem? 
Protože nesnáším děti. 
Kdo je váš životní vzor? Jan Ámos? 
Ne, kat Mydlář. 
Kterou třídu máte ve škole nejraději? 
Počítačovou. 
Proč jste si vybral obor dějepis a čeština? 
Protože nic ostatního není věda. 
Jak dlouhá je vaše „učitelská kariéra“? 
Dva roky a pět centimetrů. 
Jaké máte záliby? 
Trápit malé děti, psát diktáty… 
Myslíte si, že jste oblíbený? 
Rozhodně! 
Lidem připadáte jako takový „maminčin 
mazánek“, jste někdy i zlý… 
Ale já mám lidi rád. Nejvíce mám rád žáky. (Pozn. 
redaktorky: Kromě mě.) 
Připadáte si po tom, co jste získal cenu (pozn.  red. 
Zlatý Ámos) více populární a oblíbený? 
Ano, žáci mi nosí krásné a milé dárky. 
Jak vám šla v mládí škola? 
Výborně. Měl jsem samé jedničky. (Pozn. redakce: 
Šprt.) 
Proč nosíte pořád černou barvu? 
Protože černá je absolutně in! 
Proč jste vyhrál právě vy (pozn. Zlatého Ámose)? 
Jsme prostě dokonalý a úžasný. Mám velkou podporu 
mezi svými žáky. Tomu se ale není proč divit. Jsem 
na ně vždy milý a hodný. 
 

/ptaly se Kate á, VII;
ová, zí jiní./

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anketa 
nejoblíbenější časopisy VII. třídy 

 
Méďa Pusík 13 bodů 
Dívka  13 bodů 
Top dívka  12 bodů (Není to totéž jako  
Bravo Girl  11 bodů                        Dívka?) 
Hattrick    9 bodů 
Vlasta    8 bodů 
In!    8 bodů 
Superstar    7 bodů 
ABC    7 bodů 
Level    6 bodů 
Profootball, Tarzicius – 4 body 
Bravo, Tip TV seriál, Koktejl, Pro hockey, Fighter´s 
Magazin, Čtyřlístek, National Geographic – 3 body 
Comando, Score – 2 body 
Pevnost, Popcorn, Sluníčko, Nezbeda – 1 bod 

Anketa 
nejoblíbenější časopisy VIII. třídy 

 
Premiere  10 bodů (nebo Premiéra? 
Top dívka    9 bodů 
Level    7 bodů 
Rybaření    6 bodů (naše dvojčata) 
National Geographic    6 bodů 
Čtyřlístek    5 bodů 
2000 záhad    4 body 
Cinema    4 body 
Bravo, Ohníček, Počítač pro každého, Svět ženy, 
Hattrick, Score, Bravo Girl, Medium – 3 body 
W.I.T.C.H., Překvapení, Dívka – 2 body 
Superstar, Praktická žena, Gamestar, Lidové noviny; 
každý časopis, ve kterém je kvalitní a pravdivý 
článek o Harrym Potterovi se spoustou fotografií – 1 
bod 

Horoskopy pro naše důvěřivé čtenářky 
 

Váhy 24. 9. – 23. 10. 
Pozor! Hned na začátku měsíce se pohádáš se svou nejlepší kamarádkou. Vaše vztahy budou nejhorší 14. 6. 2005, kdy se 
do tvého života připlete kluk. Ztratíš sice kamarádku, ale vypadá to na lásku. Rada na tento měsíc: Neponižuj se. Šťastné 
dny: 3. 6. a 21. 6. 2005 
Kozoroh 22. 12. – 20. 1. 
Venuše se dostane do zástiní Merkuru, a proto se ti blýská na dobré a šťastné časy, ale pozor, na konci měsíce ztratíš to, 
na čem ti hodně záleží. Rada na tento měsíc: Neustupuj. Šťastné dny: 10. 6. a 30. 6. 2005 
Štír 24. 10. – 22. 11. 
Čeká tě super měsíc, budeš hvězda diskoték a večírků. Nalezneš nové přátele, ale někdo z blízkých tě zradí. Rada na tento 
měsíc: Žij naplno. Šťastné dny: 1. 6. a 22. 6. 2005 
Střelec 23. 11. – 21. 12. 
Tvoje špatná nálada způsobí, že se mnoha lidem zprotivíš. V rodině vládne skvělá nálada. Čeká tě rozchod s tvým 
miláčkem. Rada na tento měsíc: Zameť si před svým prahem. Šťastné dny: 10. 6. a 19. 6. 2005 
Vodnář 20. 2. – 20. 3. 
Tento měsíc bude pro tebe plný lásky. Potkáš nového kluka a okamžitě si padnete do oka. Ale tvým kamarádkám budou 
ty slaďounký řečičky proti srsti. Rada na tento měsíc: Neunavuj se. Šťastné dny: 18. 6. a 23. 6. 2005 
Ryby 20. 3. – 20. 4. 
Tento měsíc se ti bude dařit jak ve škole, tak doma, ale závist je hrozná věc. Pozor! Někdo tě za tvými zády pomlouvá. 
Rada na tento měsíc: Nedůvěřuj všem. Šťastné dny: 9. 6. a 15. 6. 2005 
Ostatní znamení příště!    /astroložky Tereza Přerovská, Terezie Dvořáková, VII/ 

Poradna – jak se vypořádat s Vašimi podivnými problémy II 
 
* Ahoj! Mohli byste mi poradit? Zdá se mi, že nejsem dost in. Co mám dělat? Josefa, 13 →→ Rozhodně si z toho
 nic nedělej. Zajdi si do nějakého fajn obchodu. Bu  svá a pořád veselá. S veselými lidmi se suprově povídá a urči
tě získáš spoustu nových kamarádů. /Marie Janíčková, VIII/ 
* Co mám dělat: Jsem tlustá a děcka se mi smějí? Hana, 15 →→ Nevšímej si ostatních, nikdo není dokonalý. Buď tě 
vezmou, jaká jsi, anebo jsou blbý. /Marcela Mikšíková, VIII/ 
* Je mi 12 let a mám obrovskou plešku. Nevím, co mám dělat. Můžete mi prosím poradit? Andromeda, 12 →→  
Ano, jistě. Zkus si dávat na vlasy vajíčka a přes to ručník nebo používej kopřivový šampon, který je dobrý na růst 
vlasů. Anebo nos čapku. Je to in a nikdo nic nepozná. /Zuzana Balážová, VIII/ 
* Ahojky Bravo Prkotiny! Mám příšerný problém. Mám hrozně moc tlusté nohy a navíc ještě krátké. Připadám si jako ten 
nejtlustší jezevčík na světě. Poraďte mi, prosím, nějaké fígle na zamaskování. Julie, 15 →→ Milá Julie, na tento problém 
existuje pár jednoduchých triků. Prostě si nohy opticky zdelšit! Což v praxi znamená nosit kalhoty s dlouhými svislými 
proužky a vyvarovat se minisukní, krátkých kraťasů a kalhot se vzory, potisky a ornamenty. /Veronika Jiříčková, VIII/ 
* Celý týden si lámu hlavu s tím, v jaké barvě si mám pořídit letní šaty. Můžete mi poradit, jaká barva bude letos 
v létě nejmodernější? Liliana, 14 →→ Vážená čtenářko, tak závažný problém není naše redakce schopna vyřešit, 
protože v našem týmu si nemůžeme dovolit platit tak specializovanou odbornici. Radíme vám obrátit se na porad
nu pro ženy a dívky. S pozdravem redakce. /Kristina Kvapilová, VIII/ 
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